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Képesítő vizsga feltételei és tartalma 

a PROGRAMKÖVETELMÉNY 

képesítő vizsgára vonatkozó kivonata 

09135006 számú Hospice szakápoló, palliatív gondozó szakképesítésre 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

1.1 Megnevezése: Hospice szakápoló, palliatív gondozó   

1.2 Ágazat megnevezése: Egészségügy ágazat  

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0913 Ápolás és szülésznő képzés  

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:  

Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése..  

Egyéb feltételek:   

10.2 Írásbeli vizsga  

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hospice szakápolás, palliatív gondozás 

alapjai  

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a 9. Szakmai 

követelményeket tartalmazó táblázat  tudáselemeinek mérésére irányul,  

mely komplexitása révén, a tevékenységkör során szerzett ismeretek 

integritására és kapcsolatrendszerének átlátására is rávilágít.   

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%  

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:   

- A magyarországi hospice-palliatív ellátórendszer felépítése, törvényi és 

finanszírozási háttere, ellátási formák sajátosságai 10%  

- Multidiszciplináris team tagjai, feladatai, jelentősége 10%  
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- A palliatív és szupportív terápia orvosi és ápolói vonatkozásai 25%  

- Életvégi ellátással kapcsolatos jogi, etikai vonatkozások 15%  

- Utolsó órák ellátása, halott ellátás 20%  

- Gyász, gyásztámogatás20%  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte.  

10.3 Projektfeladat  

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Hospice szakápoló, palliatív gondozó 

tevékenység   

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:   

  

1. Vizsgarész: Portfólió: A képzésben résztvevő a tanulmányai alatt elvégzett 

tevékenységeit dokumentálja és portfólióba rendezi. A portfólió kötelező eleme a 

képzésben résztvevő önéletrajza, motivációs levele, egy, a gyakorlata során megismert 

osztály tevékenységének bemutatása, a gyakorlat során önmaga fejlődésének, 

nehézségeinek bemutatása, a gyakorlati mentor véleménye. A kinyomtatott portfóliót 10 

nappal a vizsga megkezdése előtt el kell juttatnia a vizsgaközpontba.   

2. Vizsgarész: Adott munkahelyzet és szituáció leírás alapján a palliatív gondozói 

tevékenységhez kapcsolódó szakápolástani feladat elvégzése, dokumentálása.  

3. Vizsgarész: A munkahelyzet, illetve szituációs feladat során megismert páciens 

számára, ápolási anamnézis felvétele, vagy ápolási anamnézis ismeretében rövid vagy 

középtávú ápolási terv készítése, annak elméleti hátterének ismertetése.  

4. Vizsgarész: A szituációs feladat során kapott szakápolási munkatevékenységhez 

kapcsolódó szakmai beszélgetés.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

1. Vizsgarész: 10 perc  

2. Vizsgarész: 30 perc  

3. Vizsgarész: 30 perc felkészülés, 15 perc az elkészített feladat ismertetése  

4. Vizsgarész: 20 perc felkészülés, 15 perc felelet  

10.3.3 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%  

10.3.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

1. Vizsgarész: Portfólió  
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Részei  Maximális pont  

Önéletrajz, motivációs levél  5  

Intézménybemutatás  5  

Saját tevékenység, nehézség és fejlődés bemutatása  10  

Gyakorlati mentor véleménye  5  

Kérdésekre adott válasz  5  

Összesen:  30 pont  

  

2. Vizsgarész: szakápolástani feladat végrehajtása  

Szempont  Maximális pont  

A vizsgán való külső megjelenés, higiénés munkavédelmi 

szabályok betartása  

5  

A feladat végrehajtási sorrendjének megfelelősége  5  

A beteggel és környezetével való kommunikáció  5  

A megfelelő előkészítés az adott szakápolástani feladathoz  10  

A feladat megfelelő végrehajtása  10  

A dokumentálás minősége és megfelelősége  5  

Összesen:  40 pont  

    

3. Vizsgarész  

Ápolási dokumentáció részletessége, annak megalapozottsága és a felmerült 

ápolási diagnózisok, illetve tervek esetén annak sorrendje és indokoltsága kerül  

 értékelésre.         Maximálisan adható pontszám: 30 pont  

  

4. Vizsgarész  

A szakápolástani feladathoz kapcsolódó elméleti ismeretekről adott szóbeli felelet 

során szempontok:  

Szempont  Maximális pont  

Adott szakápolástani teendő indikációi  5  

Adott szakápolástani feladat során az ápoló feladatai  10  

Betegmegfigyelési szempontok az adott feladat végrehajtását 

követően  

5  

A nem megfelelően végrehajtott szakápolási feladatból eredő 

szövődmények ismerete  

5  

Az adott feladat dokumentációs kötelezettségeinek ismerete  5  

Összesen:  30 pont  

10.3.5 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte.  
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10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A 

vizsgatevékenységbe szükség esetén bevont páciens írásbeli beleegyező 

nyilatkozata, az adott tevékenységbe, illetve a dokumentációjának a vizsgázó 

általi megismerésébe.  

  

 10.5  A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

• Oxigénterápia eszközei   
• Infúziós terápia eszközei   
• Injekciózás eszközei  
• Vérvétel eszközei, vénás karok   
• Kényelmi eszközök, antidecubitor eszközök   
• Sebimitációs készlet, decubitus moulage   
• Sebkezelés eszközei  
• Inhalálás eszközei   
• Váladékleszívás eszközei   
• EKG készülék (12 csatornás)   
• Monitorozás eszközei   
• Tartós fájdalomcsillapítás eszközei   
• Transzfúziós terápia eszközei   
• Légútbiztosítás, reanimáció eszközei   
• Dokumentálás, archiválás eszközei   
• TENS készülék   
• Célzott mozgást segítő eszközök   
• Katéterezés eszközei, moulage   
• Sztóma ápolás és zsákcsere eszközei, moulage   
• Gégekanül tisztításához és sztómaápoláshoz szükséges eszközök   
• Szondatáplálás eszközei   
• Nasogastricus szonda levezetéséhez és ápolásához kapcsolódó eszközök   
• Ápolási dokumentációs eszközök   

 10.6  A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: -  

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 

vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:-  

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek  
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